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introdução
Os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas tem como atribuição legal: arquivar, dar 
publicidade, dar validade inclusive contra terceiros (erga omnes) e perpetuar os negócios realizados entre pessoas 
físicas e/ou jurídicas. Durante esses processos são gerados muitos documentos físicos e, em alguma situação, é 
necessário o uso deles novamente. Mas o que fazer quando você não possui esses arquivos em mãos e não sabe 
sua localização? Para a retirada de uma segunda via, você precisa saber em qual cartório está localizado o registro. 
Pensando nisso, a Central disponibilizou o serviço de Busca de Documentos. 
 
O serviço disponibilizado permite que o usuário consiga localizar qualquer documento registrado em cartórios de 
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil. ao ser encontrado, é possível saber também o responsável pelo 
registro. Esse processo auxilia em casos em que não é possível o cliente comparecer ao cartório físico para confirmar 
em qual local o documento teve origem, além de possibilitar um conforto. a busca de documentos oferece agilidade e 
precisão em seu resultado. 
 
Para guiá-los nesse processo de busca, a Central oferece este manual.

https://www.instagram.com/centralrtdpjbrasil/
https://www.facebook.com/centralrtdpjbrasil/
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login/Cadastro

login
Entre na Central rTDpJBrasil e no lado superior direito da 
sua tela, clique em “login/Cadastro”. Informe seu login e 
senha.

Cadastro
Caso você ainda não seja cadastrado, basta clicar na opção 
“Cadastre-se” e, em seguida, escolha a opção “Usuário”. 
Preencha os dados necessários e conclua seu registro.

https://www.rtdbrasil.org.br
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Nova solicitação
após o login, clique na opção “Nova solicitação”, no lado 
superior direito da tela.

Selecionando o serviço
logo após clicar em “Nova solicitação” irá aparecer uma tela 
com todos os serviços disponibilizados pela Central. Clique em 
“Busca de Documentos”.

Obs: Existem duas opções de buscas de documentos; Titulos 
e Documentos e pessoa Jurídica. Escolha a opção em que 
sua busca se encaixa.
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Busca por Nome
nessa etapa preencha o formulário com as informações solic-
itada, como por exemplo, estado, cidade, cartório, nome a ser 
pesquisado. 
Obs: Caso você não saiba qual o cartório, deixe em branco e 
será pesquisado em todos do municipio.

na opção “Tipo de Documento”, explique qual tipo de docu-
mentação você procura: Carta, notificação, Contrato, Estatuto, 
etc.

Você deve selecionar em qual período (ano) o documento foi 
registrado, e se possível, descrever informações que ajudem 
na busca, no campo “informações adicionais”. 

Em seguida, clique em “Solicitar”.

leia atentamente as informações que irão aparecer na tela. 
Verifique se tudo está de acordo. Caso esteja tudo correto, 
clique em  “Eu aceito”.

aguarde o cartório informar as custa, o que ocorre em um
prazo de três a cinco dias úteis. após isso, efetue o pagamento. 
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pagamento
ao entrar na sua área na Central, clique em “pagamento” para 
filtrar seus pedidos que estão nessa etapa. 

Aguardando finalizar pedido: O pedido está pendente de 
pagamento por sua parte.
Aguardando confirmar pagamento: Está aguardando o
banco confirmar o pagamento. Pode levar até dois dias úteis, 
se for por boleto.

Clique no icone “Efetuar pagamento” no final da linha do seu 
pedido.

Você verá uma lista como essa ao lado com todos os seus 
pedidos que estão com o mesmo status de “aguardando 
finalizar pedido”. Selecione o que você deseja pagar e clique 
em “Concluir pagamento”.

Status nessa etapa
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agora escolha qual a forma de pagamento (Boleto ou Créditos). 
Se optar pelo “Crédito” a confirmação será feita de imediato, ou 
caso escolha a opção “Boleto Bancário” a confirmação poderá 
levar até dois dias úteis. 

Só após o pagamento, o documento é registrado no respectivo 
cartório.

Confirmação
Você verá a confirmação do seu pedido. Caso queira, clique no
botão “imprimir”. Isso significa que já foi pago e o cartório já
iniciou o procedimento de registro.
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respondendo Exigências
na aba de exigências você verá todos os documentos que têm 
pendência de exigência do cartório.

Você pode fazer duas ações: 

Visualizar o documento
Detalhes

ao clicar no botão de detalhes você verá a tela ao lado. nessa 
tela você deverá clicar em “responder exigência” para ver e 
responder as exigências solicitadas pelo cartório.

aparecerá uma lista de exigências, clique no botão 
“responder” e abrirá uma caixa para você anexar algum 
arquivo probatório de sua resposta e uma para responder 
a exigência. após isso, clique em “Enviar resposta” e 
automaticamente sua solicitação retornará para o cartório dar 
continuidade.
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resultado da busca
na aba “Concluido” você verá todos os documentos que já 
foram concluidos.

Você pode fazer duas ações: 

Visualizar o documento
Detalhes

ao clicar no botão de “Visualizar documento”, você verá 
o arquivo em que o cartório informa o resultado da busca 
solicitada. no documento, ele informa dados do responsável
pelo registro e o número dele no cartório. 

agora que você sabe onde seu documento se encontra, você
pode, então, solicitar uma Certidão (2ª via) ao cartório. 



Blog de notícias da Central 
rTDpJ Brasil.
Conheça o nosso novo blog com notícias, artigos e e-books.

acompanhe por ele atualizações, reuniões, e parcerias que a 
Central faz para modernizar ainda mais os cartórios de RTD e PJ 
do Brasil.

Visite nosso blog

www.rtdbrasil.org.br

https://blog.rtdbrasil.org.br/
https://www.rtdbrasil.org.br
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